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Obraz/displej
• Poměr stran: 4:3
• Jas: 450 cd/m²
• Kontrastní poměr (typický): 350:1
• Úhlopříčka obrazovky: 20 palec / 51 cm 
• Typ obrazovky: Aktivní TFT LCD displej VGA
• Vylepšení obrazu: Progressive Scan, Hřebenový 

filtr 2D, Nastavení ostrosti, Active Control, 
Digital Noise Reduction, Technologie Crystal 
Clear III, Zdokonalení barevných přechodů

• Vylepšení obrazovky: Obrazovka s antireflexní 
vrstvou

• Úhel sledování (h / v): 176 / 176 stupeň
• Rozlišení panelu: 640 x 480 pixelů
• Reakční doba (typická): 25 ms

Zvuk
• Zvukový systém: Stereo NICAM
• Vylepšení zvuku: Funkce Smart Sound
• Výstupní výkon (RMS): 2 x 5 W
• Hudební výkon: 20 W

Reproduktory
• Vestavěné reproduktory: 2

Pohodlí
• Snadná instalace: Jemné ladění, Digitální ladění 

PLL, Název programu
• Snadné použití: Autom. vyrovnávání hlasitosti 

(AVL), ovládání funkce Smart Picture, ovládání 
funkce Smart Sound, Rádio VKV, Nastavení na 
obrazovce

• Typ dálkového ovládání: RC2886
• Teletext: Teletext Smart Text pro 10 stránek
• Hodiny: Časovač, Budík
• Držák (standard VESA): 100 x 100 mm
• Vylepšení teletextu: 4 oblíbené stránky
• Dálkový ovladač: Televizor

Tuner/příjem/vysílání
• Pásma tuneru: pásmo Hyperband, kanál S, UHF, 

VHF, VKV
• systém TV příjmu: PAL B/G, PAL D/K, PAL I, 

SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
• Přehrávání videa: NTSC, PAL, SECAM
• Vstup antény: Koaxiální vstup 75 ohmů (IEC75)
• Displej tuneru: PLL
• Počet kanálů předvoleb: 127

Možnosti připojení
• Konektor Ext 1 Scart: Audio levý/pravý kanál, 

Vstup/výstup kompozitního videa CVBS, RGB
• Další připojení: Anténa IEC75, Anténa VKV
• Čelní / boční přípojky: Výstup pro sluchátka, Vstup 

S-video, Vstup kompozitního videa CVBS
• Vylepšené možnosti připojení: Konektor RJ12, 

Konektor RJ45

Napájení
• Spotřeba elektrické energie: 55 W
• Příkon v pohotovostním režimu: < 3 W
• Okolní teplota: +5 °C/+45 °C
• Napájení ze sítě: AC 90 - 240 V, 50/60 Hz

Rozměry
• Rozměry výrobku (ŠxHxV): 477 x 435 x 86
• Rozměry (s podstavcem) (V x H): 461 x 217 mm
• Hmotnost výrobku: 8 kg
• Hmotnost včetně balení: 10 kg
• Vnější rozměry krabice (ŠxHxV): 580 x 528 x 185
• Barva základny: Ledově stříbrná

Příslušenství
• Dodávané příslušenství: Stojan na nábytek, 

Dálkový ovladač, Síťová šňůra, Uživatelský manuál
•
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